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  على القطاع المالي ن اإلتحاد األوروبيعالمملكة المتحدة البريطانية  انعكاسات إنفصال
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Abstract: 
Recently the global economy has known a decisive event contains the indicators 

that may change the features of the economic balances and the forces that 

governed, and that after the historic decision of Britain to leave the European 

Union. 

The initial reading of the immediate consequences of this decision carries 

indicators of the possible consequences on the long-termafter the demarcation of 

the separation, and that in view of the position occupied by the British economy, 

at both of the international or the european level and the reflection of this in the 

nature of the relationship that is governed by the countries of the Union and Uk. 

In all probability, what will determine the outlook for the global economy, 

especially in the financial sector in an apartment on transactions of derivatives is 

the nature of the new relationship between Britain and the European Union, the 

latter of which are working on drawn on the basis of preserving the interests of all 

parties in the light of the potential consequences for the full separation. 
Key words: European Union, Financial derivatives, Brexit. 

حدثا حامسا حيمل  امؤخر  اإلقتصاد العاملي شهد :الملخص
 من مالمح التوازنات االقتصادية يف طياته مؤشرات قد تـَُغري

والِقوى اليت حتكمها، وهذا بعد القرار التارخيي لربيطانيا 
  .باإلنفصال عن اإلحتاد األورويب

حتمل القراءة األولية للتِبَعات الفورية هلذا القرار مؤشرات 
ْحَتَمَلة على املدى الطويل بعد ترسيم 

ُ
عن التداعيات امل

حالة اإلنفصال، وهذا بالنظر للمكانة اليت حيتلها اإلقتصاد 
الربيطاين سواء على املستوى الدويل أوداخل َتَكتل اإلحتاد 

 يعة العالقة املتميـَزة اليت األورويب وإنعكاس ذلك يف طب

يف كل اإلحتماالت، فإّن ما َسُيَحدد  .حتكمه بدول اإلحتاد
الصورة املستقبلية لالقتصاد العاملي، وخاصة يف قطاعه املايل 
يف ِشقه املتعلق مبعامالت املشتقات هو طبيعة العالقة 
اجلديدة بني بريطانيا واإلحتاد األورويب، هذه األخرية اليت 

تم العمل على رمسها على أساس احلفاظ على مصاحل ي
مجيع األطراف يف ضوء التداعيات احملتملة لإلنفصال التام 

 .للملكة عن اإلحتاد

اإلحتاد األورويب، مشتقات مالية،  :الكلمات المفتاحية
 .إنفصال بريطانيا عن اإلحتاد األورويب
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 :تمهيد

حول بقاءها ضمن تكتل اإلحتاد  2016جوان  23املتحدة يوم إنتهى اإلستفتاء الذي أجرته اململكة 
األورويب من عدمه بالتصويت لصاحل خروج اململكة من اإلحتاد، وقد مثّلت هذه النتيجة صدمة ملعظم 
املتتبعني بإختالف جماالم، بالنظر لوزن اململكة ضمن دول اإلحتاد وطبيعة العالقة بينهما، وما قد 

وج من آثار وعواقب على خمتلف األصعدة السياسية واإلقتصادية والتجارية، فلطاملا  ينعكس عن هذا اخلر 
تعّزز من أمهية مفهوم  كانت جتربة اإلحتاد األورويب من أجنح مناذج التكتل االقتصادي والسياسي اليت

َسلمات اإلعتقاد بأ ، إذْ التكتالت اإلقليمية بني الدول خاصة يف اال االقتصادي
ُ
حنو  توجهمهية المن امل

  .التكتالت اإلقليمية يف ظل العوملة وموجة التحرير االقتصادي اليت ال مفّر للدول منها
متثل إجنلرتا وحتديدا مدينة لندن يف ظل إنتمائها لإلحتاد األورويب أهم املراكز املالية يف أوروبا والعامل، وتعترب 

مار يف هذه القارّة، ومن املؤّكد أنّه يف أعقاب نتيجة من أغىن املدن التجارية فهي بوابة الدخول لإلستث
تكون أول قد التصويت لصاحل اإلنفصال عن اإلحتاد األورويب فإّن هذه املكانة لن تبقى على حاهلا و 
يكون لتغيري قد املتضررين بإعتبار أّن هذه النتيجة ال تعمل على جذب اإلستثمارات، من ناحية أخرى 

بريطانيا آثارا على اإلستثمارات القائمة فيها مبا فيها األسواق املالية سواء البورصات  املناخ اإلقتصادي يف
النظامية أو أسواق املشتقات، هذه األخرية اليت أصبحت تعرف توسعا يف نطاقها وتنوعا يف منتوجاا مبا 

دارة خماطرها، يواكب التغريات اليت طرأت على حركة رؤوس األموال والتوجهات اجلديدة لتوظيفها وإ
فسامهت بشكل كبري يف منو القطاع املايل إىل درجة جتاوز فيها االقتصاد احلقيقي بنسبة كبرية تشكل خطرا 

يف خضم هذه الوضعية ُيضاف ، و -احلقيقي واملايل –عليه، بسبب توسع الفجوة بني هاذين االقتصادين
تساؤالت حول ما قد تتسبب فيه هذه حدث إنفصال بريطانيا عن اإلحتاد األورويب كعامل يزيد من ال

  .2008سنة املنتجات جمددا، بعد أن ّمت إعتبارها سابقا من أسباب األزمة املالية العاملية 
 :اإلشكالية التالية تنبثق طرحه من خالل ما تقّدم

ما هي تداعيات قرار إنفصال المملكة المتحدة البريطانية عن اإلتحاد األوروبي على القطاع المالي 
 ومعامالت المشتقات المالية؟ 

دف اإلجابة على هذه اإلشكالية وما تتضّمنه من تساؤالت، مت تقسيم البحث إىل احملاور األساسية 
  :التالية

I. ع اململكة املتحدةنشأة اإلحتاد األورويب وطبيعة عالقته م. 

II. ن اإلحتاد األورويبع لقرار إنفصال بريطانياقتصادية التداعيات اإل. 

III. اتداعيات إنفصال بريطانيا عن اإلحتاد األورويب على مستوى األسواق املالية ومنتجا. 
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I. نشأة اإلتحاد األوروبي وطبيعة العالقة مع المملكة المتحّدة 

 :األوروبي فكرة الوحدة األوروبية ونشأة اإلتحاد .1

وضّمت كل  يف باريس، *ُوقـَعت معاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية للفحم والصلب 1950أفريل  18يف 
لتكون احلل أمام الدول اليت خرجت ضعيفة من  ،**من فرنسا، أملانيا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورغ

إقامة سوق مشرتكة بني الدول األوروبية احلرب العاملية الثانية وال تستطيع النهوض لوحدها، وهلذا تقّرر 
ُعقد  1955ويف سنة  .بشكل تدرجيي للمسامهة يف حل مشاكل التنمية ورفع مستوى املعيشة يف أوروبا

اليت أنشأت  1957فيفري  25الذي مّهد الطريق إىل عقد إتفاقية روما يف   Messineمؤمتر ميسني
روبية للطاقة الذرية بني ست دول أوروبية بعد توقيع إيطاليا اموعة االقتصادية األوروبية واموعة األو 

، بدخول اتفاقية روما حيز التنفيذ ومع ميش اجلماعة األوروبية للطاقة 1عليها وانضمامها للجماعة
الذرية، صارت اجلماعة االقتصادية األوروبية هي األساس لَتَطوِر اجلماعة مستقبال، وأُْعِطَيت اجلماعة 

صالحية إقامة إحتاد مجركي مع العمل بنظام التجارة : اسعة من االختصاصات االقتصادية منهاو  جمموعة
  2.الداخلية احلرة، تطبيق تعريفة خارجية موحدة، ووضع سياسات لقطاعات بعينها أبرزها الزراعة

، 1981، مث اليونان عام 1972توّسعت العضوية بعد ذلك لتشمل بريطانيا، الدامنارك، وإيرلندا سنة 
دولة بعد  28، مث 2010دولة يف  27، لريتفع عدد دول اإلحتاد إىل 1986واسبانيا والربتغال عام 

لتعاون األورويب ة ا، مع سعي دول أخرى لدخول اإلحتاد، وبذلك تطّورت فكر 2013إنضمام كرواتيا سنة 
  .3دولة 28يب يضم دولة، مث إحتاد أورو  12والصلب إىل سوق أوروبية مشرتكة تضم  من جمموعة الفحم

من خالل إستعراض احملطّات الرئيسية اليت مّرت ا فكرة الوحدة األوروبية ميكن القول بأنّه أجنح منوذج 
للتكتل االقتصادي يف العصر احلديث، لذلك فإّن نتيجة التصويت لغري صاحل بقاء بريطانيا يف اإلحتاد 

موازين القوى العاملية، من هنا يتبادر التساؤل عن   ُتَشكل نكسة وحمطة مفصلية يف مسريته ومكانته ضمن
  .اعلى إقتصادهوأثر ذلك إنضمامها ية كيف
 :إنضمام المملكة المتحدة إلى اإلتحاد األوروبي وطبيعة العالقة بينهما .2

، 1969 سنة الرئيس الفرنسي شارل ديغول مل تستطع بريطانيا االنضمام للسوق املشرتكة إال بعد إستقالة
دولة كاملة العضوية يف السوق األوروبية املشرتكة، وهذا بعد أن قوبل طلبها بالرفض  1973 سنةلتصبح 

  .*بإستعمال حق الفيتو1967و  1961من طرف ديغول سنيت 
، أين صّوت 4حول عضويتها يف اإلحتاد األورويب االستفتاء األول يف بريطانيا إجراء 1975سنة  عرفت

اء يف اموعة االقتصادية األوروبية، ورغم ذلك شاب التوتر واملشاحنات الربيطانيون آنذاك لصاحل البق
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يًا ل ا مثّلت يف بعض األوقات عائقا وَحتَدتطور باقي العالقة بني بريطانيا ودول اإلحتاد األورويب، حىت أ
الدها طلبت رئيسة الوزراء تاتشر حبسم مقابل مشاركة ب 1979نوفمرب  30دول اإلحتاد األورويب، ففي 

أي تطوير فدرايل  1988، كما رفضت سنة 1984يف املوازنة األوروبية، وهو طلب حصلت عليه سنة 
َؤسَسة لإلحتاد األورويب َحتَصَلت  1992للهيكلة األوروبية، ويف سنة 

ُ
عند توقيع معاهدة ماسرتخيت امل

، إضافة إىل إختالف 5وحدة األوروبريطانيا على بند استثنائي أتاح هلا عدم اإلنضمام حتت مظلة العملة امل
موقفها عن موقف دول اإلحتاد فأملانيا تريد توسعة اإلحتاد وحتويله إىل فدرالية بعد إنضمام دول أوروبا 

فرنسا أيضا من املتحمسني لالحتاد بعكس كما أّن إلحتاد الفدرايل األمريكي،  مماثال لالشرقية ليصبح 
أي سلطات مركزية  -مقر املفوضية األوروبية–ارضت منح بروكسل ،كما ع6بريطانيا احلذرة من اإلندماج

  .أو تشكيل ما يعرف باسم الواليات املتحدة األوروبية

، تعالت يف بريطانيا أصواٌت تتساءل عن مستقبل العالقة 1992 سنةمنذ التوقيع على اتفاقية ماسرتخيت 
رؤساء احلكومات الربيطانية املتعاقبني  مع اإلحتاد األورويب، وعلى الرغم من الضغوط اليت مورست على

مل يرضخ أحد هلذا الطلب، ووقع  خالل العقدين املاضيني لتنظيم إستفتاٍء حول عضوية بريطانيا يف اإلحتاد
فكرة االستفتاء  2010 سنة التحول اجلوهري بعد عودة احملافظني إىل احلكم، إذ طرحت احلكومة يف

إجراء استفتاء على البقاء أو اخلروج من االحتاد  عزمها احلكومة أعلنت 2013 سنةاملعّطل، ومع بداية 
  7.األورويب

أّن الدافع وراء إنضمام بريطانيا إىل اإلحتاد األورويب هو دافع إقتصادي جتاري  يبدو من خالل ما سبق،
بالدرجة األوىل، فبعد تطور اموعة األوروبية وبروز مالمح تكتل إقتصادي قوي، إختارت بريطانيا 

لتساؤل ل ما يدفعإلستفادة من مزايا السوق األوروبية املشرتكة وما تتيحه من فرص، وهذا لاإلنضمام إليه 
منهما بالعالقة مع  ر كل ث أَ تَ  يةعن إنعكاسات اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب على اإلقتصاد الربيطاين، وكيف

  .اآلخر
  :مظّلة اإلتحاد األوروبي اإلقتصاد البريطاني تحت .3

بريطانيا منذ إنضمامها إىل اجلماعة  ، أصبحت01كما يظهر من خالل إحصائيات الشكل رقم 
ففي تلك الفرتة حقق الناتج ، من أفضل اإلقتصاديات الكربى يف أوروبا 1973األوروبية سنة  االقتصادية

احمللي للفرد منوا بدرجة أسرع من إيطاليا، أملانيا، وفرنسا، وهي اإلقتصاديات الثالثة الكربى اليت كانت 
كثر إزدهارا من متوسط أصبح إقتصاد بريطانيا أ 2013سابقة لربيطانيا قبل إنضمامها لإلحتاد، ويف سنة 
1965تلك اإلقتصاديات، وذلك ألول مرة منذ سنة 

، كما حتّسن النمو السنوي وإزدهر بعد أْن كان 8
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يف آخر ترتيب إقتصاديات جمموعة السبعة قبل اإلنضمام إىل اجلماعة االقتصادية لينتقل إىل الريادة بعد 

  الفرق بني معدل النمو يف بريطانيا قبل اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب وبعده

  
Chris Giles, Brexit in seven charts 

Financial Times (https://www.ft.com/content/0260242c

82a9b15a8ee7  
دت يف حتقيق هذا االزدهار لإلقتصاد الربيطاين هو طلب بريطانيا املساعدة من 
خوصصة الشركات العمومية وحترير اإلقتصاد سنة 
، كما يتفق معظم اإلقتصاديني على إعتبار إنضمام بريطانيا إىل اإلحتاد األورويب ُجزًءا من بني 
يف اململكة املتحدة خالل األربعة عقود املاضية، ومن 
بني األدلة اليت تشري بأّن اإلنضمام إىل اإلحتاد أّدى إىل زيادة معدل النمو على املدى الطويل، هو حدوث 

طانيا لالحتاد، وسنوات سنوات السبعينات بعد وقت قصري من إنضمام بري
يف لالحتاد املسامهة الرئيسية إضافة إىل التسعينات بعد إفتتاح اإلحتاد األورويب للسوق األوروبية املوحّدة، 

حتسني مستوى التنافسية واإلنتاجية الربيطانية، واليت إرتفعت نتيجة خوض الشركات الربيطانية للمنافسة 
أجل دخول األسواق، كما أن زيادة التبادالت ساعدت االقتصاد 
من خالل مسامهة الشركات اليت تقوم مببادالت دولية يف رفع إنتاجية اململكة 
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يف آخر ترتيب إقتصاديات جمموعة السبعة قبل اإلنضمام إىل اجلماعة االقتصادية لينتقل إىل الريادة بعد 
  1973.9سنة من سنة  43

الفرق بني معدل النمو يف بريطانيا قبل اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب وبعده :1شكل رقم 

 ,Brexit in seven charts — the economic impact, article ,:المصدر

https://www.ft.com/content/0260242c-370b-11e6-9a05-

82a9b15a8ee7)

دت يف حتقيق هذا االزدهار لإلقتصاد الربيطاين هو طلب بريطانيا املساعدة من اليت ساع من بني العوامل
خوصصة الشركات العمومية وحترير اإلقتصاد سنة  ، وتطبيق سياسة1976صندوق النقد الدويل سنة 

، كما يتفق معظم اإلقتصاديني على إعتبار إنضمام بريطانيا إىل اإلحتاد األورويب ُجزًءا من بني 1980
يف اململكة املتحدة خالل األربعة عقود املاضية، ومن  مل اليت سامهت يف حتسني األداء االقتصاديالعوا

بني األدلة اليت تشري بأّن اإلنضمام إىل اإلحتاد أّدى إىل زيادة معدل النمو على املدى الطويل، هو حدوث 
سنوات السبعينات بعد وقت قصري من إنضمام بري: هذه الزيادة خالل فرتتني

التسعينات بعد إفتتاح اإلحتاد األورويب للسوق األوروبية املوحّدة، 
حتسني مستوى التنافسية واإلنتاجية الربيطانية، واليت إرتفعت نتيجة خوض الشركات الربيطانية للمنافسة 

أجل دخول األسواق، كما أن زيادة التبادالت ساعدت االقتصاد مع غريها عرب خمتلف أحناء القارة من 
من خالل مسامهة الشركات اليت تقوم مببادالت دولية يف رفع إنتاجية اململكة  الربيطاين بشكل أكرب
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حتديد مدى ، وإْن كان من غري املمكن وحصوهلا على النصيب األكرب من اإلستثمار األجنيب املباشر
اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب، ولكن كتقدير معقول فإّن ما يبلغه الناتج احمللي إستفادة بريطانيا من 

  10.أعلى ممّا ميكن أن يكون عليه يف حالة عدم اإلنضمام لإلحتاد %10اإلمجايل هو بزيادة 

أكرب االقتصاديات يف  إضافة ملا سبق، وبناًء على بيانات البنك الدويل مّثل االقتصاد الربيطاين خامس
املرتبة السادسة يف  بعد أمريكا والصني واليابان وأملانيا، بعدما إحتلّ  2015و  2014يف سنْيت  عاملال

، وهذا يعين أنّه إقتصاد متقدم 2011، وقبلها املرتبة السابعة اقتصاديًا يف عام 2013و  2012سنْيت 
% 13ويشكل سكاا  رويب،من القوة االقتصادية لإلحتاد األو % 16ومستمر بالتقدم،كما متثل بريطانيا 

 ،2010سنة % 1.9من  من سكان اإلحتاد، كما إرتفعت معدالت النمو احلقيقي لالقتصاد الربيطاين
 نسبة معدالت النمو احلقيقي ملنطقة األورو ، باملقابل بلغت2014سنة % 2.9لتبلغ 

2 %
وترية أسرع من االقتصاد الربيطاين ينمو ب ، وهذا ما يعين أنّ 2014سنة % 0.9مث  ،2010سنة

فاالقتصاد الربيطاين منا بأكثر من ثالث أضعاف منو منطقة  اإلقتصاد األورويب وخصوصًا منطقة األورو،
  .األورو

من جانب آخر، تعد بريطانيا شريكاً جتارياً مهماً بالنسبة لإلحتاد األورويب، إذ شكلت الصادرات األوروبية 
 %50، كما أن 2014وسنة  2010االمجايل ما بني سنة  من الناتج احمللي% 3لربيطانيا يف املتوسط 

وجدير بالذكر أّن امليزان التجاري يتمتع بفائض جتاري من الصادرات الربيطانية تذهب إىل دول أوروبا، 
  .11لصاحل اإلحتاد األورويب، أي أّن اإلحتاد يصّدر لربيطانيا أكثر مما يستورد منها

إضافة إىل عوامل أخرى –واملزايا اليت تتمتع ا ضمن اإلحتاد األورويب سامهت العضوية اإلستثنائية لربيطانيا
مايل يف أوروبا ونقطة جذب  يف جعلها أهم مركز إقتصادي -متعلقة باإلقتصاد الربيطاين الداخلي

لإلستثمارات األجنبية، وكما تبني اإلحصائيات االقتصادية فإن العالقة بني االقتصاد الربيطاين 
سيعرف كال منهما آثارا سلبية نتيجة اإلنفصال،  ورويب تَكاُمِلية، وِوفْـًقا لطبيعة هذه العالقةواإلقتصادي األ

وإْن كانت اإلحصائيات متيل لرتجيح َكفة القوة اإلقتصادية لصاحل بريطانيا، ومع األخذ بعني اإلعتبار 
قتصادية السلبية قد تكون وخيمة األزمات اليت تعيشها بعض الدول األوروبية، يبدو أن اإلنعكاسات اال

على اإلحتاد األورويب بدرجة أكرب من بريطانيا، وإْن كان ال جيب إغفال دور السوق األوروبية يف املكانة 
 . اليت يـََتبَـوُؤَها االقتصاد الربيطاين
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II. ن اإلتحاد األوروبيع بريطانيا قرار إنفصالالتداعيات االقتصادية ل 

 :اإلستفتاءاآلثار الفورية لنتيجة  .1

إىل  2016جوان  24سعر اجلنيه اإلسرتليين تراجعا يوم  سّجل *مبجّرد إعالن نتيجة اإلستفتاء
مقابل األورو، وهو أدىن  % 8مقابل الدوالر و %12 للدوالر الواحد، وهو ما ميثل حوايل 1,3229

عند االفتتاح، وخاصة بورصة لندن  اارت األسواق األوروبية  مستوى له منذ أكثر من ثالثني عاما، كما
،كما سّجل عائد السندات الربيطانية مستويات قياسية متدنية، حيث ** % 7اليت هوت بنسبة أكثر من 

، ويعتقد اخلرباء بأنه قد يهبط أكثر من % 1.018المس العائد على السندات ألجل عشر سنوات 
مزيج برنت يف  ، حيث اخنفض خام% 5ن ، كما هبطت أسعار النفط بأكثر م12 %1ذلك لَِيِقل عن 
دوالر إىل  2.65دوالر للربميل، بينما نزل اخلام األمريكي بـ  48.21دوالر إىل  2.70العقود اآلجلة بـ 

من جانبه قام صندوق النقد الدويل ِإثـَْر نتيجة هذا التصويت بتعديل توقعاته ، و 13لدوالر للربمي 47.46
إّال أّن تصويت  كشف عن بوادر ُمَبشرَة  للنمو  2016األول من سنة رغم أّن النصف ، ف*للنمو العاملي

اململكة املتحدة لصاحل اخلروج من االحتاد األورويب، أّدى إىل نشأة موجة عدم يقني وضغوط إضافية 
مستجدات آفاق  عن 2016جويلية  19الصادر يوم ه خافضة لنمو االقتصاد العاملي، ففي تقرير 

نقطة  0.1بنسبة  2017و 2016توقعات النمو لعامْي  ام الصندوق بتخفيضق  االقتصاد العاملي،
يف % 3.2على الرتتيب، بعد أن أشار إىل ناتج عاملي قدره  %3.4و % 3.1مئوية، ليصبح املعدل 

2016يف تنبؤاته االقتصادية يف أفريل 2017يف % 3.5و  2016
أن التصويت  ، كما ذكر التقرير14

االحتاد األورويب حيمل قدرا كبريا من عدم اليقني االقتصادي والسياسي لصاحل خروج بريطانيا من 
واملؤسسي، وهذا املستوى اإلضايف من عدم اليقني قد يفتح بدوره الباب أمام رد فعل موسع يف األسواق 
املالية جتاه الصدمات السلبية، وهو ما يتوقع أن يسفر عن عواقب اقتصادية كلية سلبية، وخاصة يف 

15.دات األوروبية املتقدمةاالقتصا
 

مهما بلغ حجمها، فهي " العادية"ميكن إدراج اآلثار الفورية واألولية اليت تـََلت نتيجة التصويت يف خانة 
ال خترج عن كوا رد فعل على حدث تارخيي مهم خالف التـًوقعات السائدة رغم املخاوف اليت رافقتها، 

النقدية أن تساهم يف جتاوزها، لكن التساؤل املطروح هو عن مدى وميكن آلليات السوق وأدوات السياسة 
إستمرارية هذه التداعّيات وإمتدادها أو تطورها يف األجل املتوسط والطويل، وهو ما يعرضه العنوان التايل 

 .بالرتكيز على القطاع املايل واألسواق املالية
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 :عن اإلتحاد األوروبي التداعيات الُمتَـَوقعة إلنفصال بريطانيا الُمْحَتَمل.2

يعترب إنفصال بريطانيا عن اإلحتاد األورويب أول جتربة من نوعها، وبالتايل ال ميكن تـََوقع طبيعة التداعيات 
ودرجتها، كما أّن التداعيات اإلقتصادية املستقبلية تتوقف على طبيعة العالقة اجلديدة اليت سرتبط بريطانيا 

نبها اإلقتصادي، ويف الفرتة احلالية تتوجه اإلهتمامات لبحث اآلثار احملتملة باإلحتاد األورويب وخاصة يف جا
 .على كل القطاعات وخاصة األساسية منها كالقطاع املايل

، حيث بلغت 1973عرف القطاع املايل الربيطاين ُمنُوا كبري منذ اإلنضمام إىل اجلماعة األوروبية يف عام 
، وإرتفع 1975من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  %100حوايل  األصول اليت ميلكها القطاع البنكي

، ومن بني العوامل اليت أدت إىل حتقيق 2013من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  % 450هذا الرقم إىل 
 The Financial(*حقوق الوصول املايل األورويب أو حقوق جواز العبور املايل هذا النمو اهلائل هي

Passport Rights ( املمنوحة للمؤسسات املالية لدول املنطقة االقتصادية األوروبية، واليت أّدت إىل
تطوِر األسواق املالية الربيطانية فصارت مبثابة بوابة هامة لدخول رأس املال األجنيب إىل اإلحتاد األورويب،  

روبية، كبوابة لدخول األصول غري كما لعب القطاع املايل الربيطاين دورا مزدوجا يف األسواق املالية األو 
األوروبية إىل املنطقة االقتصادية األوروبية، وكمركز رئيسي لألعمال البنكية الرئيسية داخل اإلحتاد األورويب، 

من داخل  % 45من اإلمجايل العاملي منها  % 8.8حيث متثل حمافظ اإلستثمار األجنيب يف بريطانيا 
ضعف حجم  1.5بريطانيا ما يقارب  احملافظ اإلستثمارية األمريكية يف جماإلحتاد األورويب، وُميَثل ح

احملافظ اإلستثمارية يف أملانيا وفرنسا جمتمعة،كما ميثل القطاع البنكي الربيطاين حوايل ُمخُس إمجايل النشاط 
ما يقارب نصف البنكي العاملي، حيث متتلك البنوك األجنبية مبا فيها العديد من البنوك األوروبية الكبرية 

أصول القطاع البنكي يف بريطانيا، وينعكس الدور الذي لعبته بريطانيا كمركز لتجارة اخلدمات البنكية 
واملشتقات يف احلجم املرتفع من اإللتزامات اليت أبرمتها فروع الشركات األجنبية مع أطراف تنتمي إىل 

  ).أملانيا وفرنسا(إقتصاديات كبرية يف اإلحتاد األورويب 
تدفع هذه الوضعية اليت يتميز ا القطاع املايل إىل إثارة ِعدة تساؤالت حول التأثري الذي سُيْحِدثُه 

اإلحتفاظ ذه املكانة اإلقتصادية،  من أجلللتفاوض تسعى بريطانيا  أَن إنفصال بريطانيا، وإن كان يبدو 
قوق جواز العبور املايل األورويب إذا غادرت إّال أنّه من املرجح أن تفقد املؤسسات املالية يف بريطانيا ح

اململكة اموعة االقتصادية األوروبية، وهو ما يؤدي إىل نشأة ضغوط نتيجة إستمرار مغادرة التدفقات 
لندن أقل جاذبية كمركز مايل للمستثمرين من داخل اإلحتاد األورويب وخارجه، كما  وهو ما جيعل ،النقدية

ما ال يساعد على وهو ّدَمة يؤدي إىل إرتفاع العجز يف احلساب اجلاري قَ مُ ـة الأن تدهور اخلدمات املالي
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من شأن هذا التغيري أن يكون له أثر سليب كبري على القطاع  جذب اإلستثمار األجنيب واألورويب، وبالتايل
ألسواق املالية املتضرر األكرب من مغادرة السوق املوحّدة بفقدان ميزة الوصول إىل ا املايل الربيطاين فهو

األوروبية، وتعرض لندن خلطر فقدان مكانتها الرائدة يف الوساطة املالية لألصول حنو اإلحتاد األورويب، وما 
  16.متثل النصيب األكرب من إقتصادها ةستخسره بريطانيا من تدفقات نقدي

مغادرة األصول األجنبية لربيطانيا، مع  إلحتاد األورويب والسوق األوروبية املشرتكةلبريطانيا ة مغادر  ترتافق
اِدرَة لتحافظ على وجودها غمُ ـوهنا يربز إحتمالني، إّما أن تستقطب دول أوروبية أخرى هذه األصول ال

داخل اإلحتاد األورويب وبالتايل يكون اإلنعكاس على اإلقتصاد األورويب الكلي حمدودا، أّما يف حالة مغادرة 
بديلة خارج اإلحتاد األورويب فاخلسارة ستقع على كال الطرفني بريطانيا هذه األصول إىل مراكز مالية 

 ةفظاحمواإلحتاد األورويب، وهنا تظهر أمهية وحساسية مفاوضات اخلروج للوصول إىل إتفاقية تضمن 
مكن ختفيف األضرار يكون من املاإلحتاد األورويب  جانببريطانيا على مكاسبها ومكانتها املالية، ومن 

بديلة عن لندن تعمل بنفس اجلاذبية على جلب رؤوس أوروبية َتَمَلة يف حال وجود مراكز مالية ُمحْ ـال
أّما بريطانيا فسيكون عليها العمل للبحث عن إستثمارات بديلة بإقناع املستثمرين األموال األجنبية، 

دها التوصل إىل صيغة من مصلحة بريطانيا وإقتصايكون لذا األجانب وتوفري املناخ اإلستثماري املالئم، 
  .خروج حتفظ هلا املزايا االقتصادية يف السوق األوروبية املوحدة

III. تداعيات إنفصال بريطانيا عن اإلتحاد األوروبي على مستوى األسواق المالية ومنتجاتها  
  :التأثيرات الُمتَـَوقعة على األسواق المالية .1

 توّصلت دراسة مشلت ، على أسواق املال األوروبيةرصد أهم التأثريات احملتملة خلروج بريطانيا دف
إىل حصر آثار اخلروج من اإلحتاد يف  مؤسسة وهيئة مالية، ومدراء األصول، وبنوك إستثمارية خمتلفة 100

17:النقاط التالية
 

تعطيل اجلهود احلالية يف اإلحتاد األورويب واهلادفة إىل تشجيع تطوير أسواق رأس املال لتكون أكثر  - 
وكفاءة، واحلد من إعتماد االقتصاد األورويب على اإلقراض البنكي، مع تداعيات كبرية على عمقا 

ْصِدرين، واإلقتصاد يف اململكة املتحدة وبقية دول اإلحتاد األورويب
ُ
 .املشاركني يف األسواق، املستثمرين، امل

، مع إعتبار الغالبية لألسواق إن األسواق املالية األوروبية والربيطانية مرتابطة فيما بينها بشكل وثيق - 
 .الربيطانية، فاخلروج من هذا الرتابط هو عملية معقدة، طويلة، ومكلفة

يعترب معظم املستثمرين أّن جواز العبور املايل هو أكرب إستفادة ألعماهلم وعمالئهم، حبيث جتري  - 
من اإلحتاد  نشاطام يف سوق موحدة، ومتثل خسارة حقوق هذا اجلواز من أكرب خماطر اخلروج
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ف درجة اإلستفادة من حقوق العبور املايل بني الشركات يف بريطانيا، إالّ أّا متثل ختال، ورغم إاألورويب
 .ثالثة أرباع مجيع جوازات العبور يف اإلحتاد األورويب

  Economies ofاحلجم اقتصادياتهو اإلستفادة من  من إجيابيات العمل يف السوق املوحدة - 

 scale  نُـُهْم من تقدمي جمموعة أوسع من اخلدمات إىل املزيد من اليت تُِتيُحها هذا السوق، فهي متك
َوحد عرب مجيع أحن

ُ
اء اإلحتاد األورويب يف تقليل العمالء بتكلفة أقل، ويساعد اإلطار التنظيمي الثابت وامل

 .املواهبالتكاليف ودرجة التعقيد، كما تفتح حرية حركة العمالة جماال أوسع من 

َوحد، حيث  - 
ُ
رى الساسة األوروبيون يميكن لربيطانيا تفويت الفوائد احملتَملة من مشروع السوق املايل امل

َوحد أْن يليب حاجة الدول األوروبية إىل أسواق مالية فعالة، كما عّرب املستثمرون 
ُ
أنّه ميكن للسوق املايل امل

 . دون بريطانيا 27يا، أو إقتصاره على باقي الدول الـعن إحتمال توقف املشروع يف حال خروج بريطان

ُمْحَتَمل أن يكون الوضع أفضل ـإذا كان النظام املايل لإلحتاد األورويب يثري اإلنتقادات، فمن غري ال - 
للمستثمرين يف حالة اخلروج، فالوصول إىل السوق املوحدة كبلد ثالث يستلزم اخلضوع للكثري من 

َعرب املستثمرون عن خماوفهم من تباعد الفارق الزمين بني اإلجراءات التنظيمية يف اإلجراءات التنظيمية، و 
 .إىل السوق املوحدة بريطانياوأوروبا، إرتفاع التكاليف، وتزايد الشكوك حول وصول  بريطانيا

 متثل أكرب ُمَجاِوَرة، واليتـلتأثريها على التوجه املستقبلي ألسواق رأس املال ال بريطانياإمكانية فقدان  - 
 .سوق للعديد من الشركات املقيمة يف اململكة املتحدة

وإْن –ُحجة معظم املستثمرين الراغبني يف بقاء بريطانيا داخل اإلحتاد األورويب، هي عدم وجود فوائد  - 
على أعماهلم وعمالئهم يف حال خروج بريطانيا، كما أشار عدد قليل من  -ُوِجَدت فهي هامشية

 . إستفادة أسواق املال يف اململكة من خروجها من اإلحتاد املستثمرين إىل

ميكن أْن يتسّبب التصويت لصاحل املغادرة يف فرتة أّولّية من التفكك وعدم اليقني يف األسواق ويف  - 
الصناعات، ممّا يؤدي إىل إخنفاض النشاط وتراجع اإلستثمار عرب احلدود، كّما عرب بعض املستثمرين عن 

 .ارهم لنقل بعض املوظفني خارج اململكةإحتمال إضطر 

أسواق املال الربيطانية وأسواق  هذه النتائج مبنية على اإلحصائيات التالية اليت متثل حجم الرتابط بني
  :اإلحتاد األورويب
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حجم الرتابط بني األسواق املالية الربيطانية واألوروبية :2شكل رقم

 potential impact of Brexit on capital )بتصرف( :المصدر

markets in Europe, op.cit, p 4

التأثيرات الُمتَـَوقعة على معامالت المشتقات وأسواقها .2

وذلك ْعَتَرب اململكة املتحدة مهمة ألسواق املشتقات العاملية،تُـ 
مكانة لندن كمركز مايل رائد لنشاط املشتقات خارج األسواق  - 

 .واألورويب

املؤسسات اإلستثمارية املقيمة يف اململكة املتحدة بإستعمال قواعد اإلحتاد األورويب لتنظيم  قيام - 
اخلدمات املالية يف نقل خدمات مشتقاا يف مجيع أحناء املنطقة االقتصادية األوروبية
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بإستخدام جواز العبور الربيطاين كوسيلة  كة املتحدةملؤسسات القائمة خارج اململا إمكانية قيام - 
 .أو املنطقة االقتصادية األوروبية/للوصول إىل أسواق املشتقات يف اململكة املتحدة و

العديد من عقود املشتقات خارج األسواق املنظمة اليت قد تشمل أو ال تشمل أطراف  وجود - 
 .اإلجنليزيةبريطانية، ختضع للقانون الربيطاين وسلطة احملاكم 

مثال األطراف املركزية ملقاصة املشتقات خارج (إقامة العناصر األساسية للبنية التحتية للسوق  إمكانية - 
 .يف اململكة املتحدة) األسواق املنظمة

 .اإلسرتليين أو أصول بريطانية هالعديد من عقود املشتقات تنشأ أو يتم تسويتها على أساس اجلني - 

 . اإلسرتليين واألصول الربيطانية كضمان لدعم عالقات تداول املشتقاتاجلنيه إستعمال  - 

َُقوَمة باألورو، ووفقا إلحصائيات 
يلعب القطاع املايل الربيطاين دورا مهما يف تسوية صفقات املشتقات امل

من إمجايل املشتقات على الصرف األجنيب  % 45يتم تسوية   2013بنك التسويات الدولية يف عام 
 
ُ
َُقوَمة باألورو يف اململكة املتحدة،  % 70َقوَمة باألورو، وامل

من إمجايل املشتقات على أسعار الفائدة امل
  .وهذا ما ميثل حجم تداول يومي بقيمة تريليون أورو

بعد إعالن نتيجة التصويت قامت وكاالت التصنيف اإلئتماين بتخفيض التصنيف السيادي للمملكة 
تأثر أطراف العقود وإخنفاض جدارم اإلئتمانية، وهو ما أّدى إىل ارتفاع تكلفة  املتحدة، وأدى ذلك إىل

اإلئتمان وبالتايل ارتفاع ُمَتطَلبات الضمان، كما أّدى التقلب العام يف األسواق إىل زيادة متطلبات 
لكة املتحدة اهلامش، وميكن أن حتدث إلتزامات اهلامش اإلضافية عن طريق التعامل بضمانات مرتبطة باملم

ُمْحَتَمل أن تؤدي هذه الزيادات يف اهلوامش إىل مشاكل حمتملة فيما يتعلق ـمثل اجلنيه اإلسرتليين، ومن ال
، وميكن أن يظهر ذلك يف الصور 19حبركة الضمانات بني األطراف، إضافة إىل تكاليف الضمانات

  20:التالية

يتم إبرام العديد من عقود املشتقات مع  :إحتمال إخنفاض اجلدارة اإلئتمانية لبعض أطراف العقود - 
أطراف بريطانية، وميكن أن يتأثّر تصنيفهم اإلئتماين أو آراء اآلخرين حول جدارم اإلئتمانية سلبا، 
ونتيجة لذلك قد يكون ُمْكِلفا ِجدا لألطراف املتضررة الدخول يف صفقات مشتقات جديدة، وإدارة 

حقوق اإلاء أو  ميكن أن يؤدي تطبيق ، كما)متطلبات الضمانمثال، قد تتزايد (مراكزهم احلالية 
 .ُمَتَضرَرة سلباـالتحويل إىل توسيع دائرة األطراف ال
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مبا أن العديد من عقود املشتقات قد تنشأ أو تتم : إحتمال تذبذب خماطر عقود املشتقات القائمة - 
كن للتقلبات يف أسواق املال أن تتسبب تسويتها على أساس اجلنيه اإلسرتليين أو أصول أوروبية، فإنه مي

يف حدوث أو زيادة درجة التعرض للمخاطر يف عقود املشتقات القائمة مما يؤثر على اإللتزامات 
 .بالضمان

مبا أنه يتم إستخدام اجلنيه اإلسرتليين  :إحتمال تدهور قيمة الضمانات املرتبطة باململكة املتحدة - 
عالقات تداول املشتقات، فعندما يتم إجراء شراء اهلامش عرب أصول واألصول الربيطانية كضمان لدعم 

لتغطية خماطر التعامل بعمالت غري اجلنيه اإلسرتليين، فإّن ) كاجلنيه اإلسرتليين(مرتبطة باململكة املتحدة 
 .تدهور قيمة هذه األصول يؤدي إىل زيادة إلتزامات الضمانات

، جند أنّه من مزايا عضوية اململكة املتحدة يف اإلحتاد األورويب، من الناحية التنظيمية ملعامالت املشتقات
هو إمتالك الشركات الربيطانية حلق تقدمي اخلدمات املالية مبا فيها الدخول يف معامالت املشتقات املالية 
إىل أي عميل مقيم يف إحدى دول اإلحتاد األورويب على أساس عبور احلدود دون أي تفويض إضايف يف 

َوحَدة، وعلى وجه اخلصوص تلك ا
ُ
لدول، حبيث تكون خاضعة ملتطلبات توجيهات السوق األوروبية امل

، متطلبات )The Capital Requirements Directive :CRD(توجيهات متطلّبات رأس املال 
، * (Markets in Financial Instruments Directive : MiFID) األسواق يف األدوات املالية 

 Markets in Financial Instruments(، وتنظيمات السوق يف األدوات املالية MiFID IIو 

Regulation MiFIR(  روج ، وخب2018حيث ستدخل األخريتني حّيز التنفيذ إبتداءا من سنة
تفقد حق الوصول إىل السوق املوحدة، وحىت فإّا اململكة املتحدة من املنطقة االقتصادية األوروبية، 

سات الربيطانية على هذا احلق يكون عليها إنشاء فرع جديد يف إحدى دول اإلحتاد حتافظ املؤس
األورويب، وهذا يؤدي إىل زيادة تكاليف االمتثال ورأس املال للمؤسسات املالية يف بريطانيا من أجل 

لى ربة علن تكون اململكة جمُْ  ومن جانب آخرتقدمي خدماا االستثمارية لعمالئها من دول اإلحتاد، 
   .تطبيق توجيهات السوق املوحدة

من بني االحتماالت اليت ميكن تنفيذها حىت حتافظ املؤسسات يف اململكة على حق الدخول إىل السوق 
الذي ينص على ما يُعرف بـ  ** MiFID IIاملوحدة دون احلاجة إىل إنشاء فرع يف بلد آخر هو تشريع 

اف من خارج اإلحتاد األورويب للوصول إىل السوق ، والذي يسمح بدخول أطر "نظام البلد الثالث"
األوروبية املوحدة، وميكن للمملكة االعتماد على هذا اخليار إذا حتصلت على قرار إجيايب حول التكافؤ 

نظرا لتطور أسواق اخلدمات املالية  ، وهو أمر وارديف النظام الرقايب للمملكة من طرف املفوضية األوروبية
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مكن التخفيف من عواقب اإلنفصال على املؤسسات املالية يكون من املهذا النظام عرب ، فيف اململكة
الربيطانية، حبيث تكون قادرة على اإلستمرار يف تقدمي خدمات مالية معينة مبا فيها منتجات املشتقات 

أن للعمالء من دول اإلحتاد، ومن ناحية أخرى مبا أنّه مل يتم إختبار هذا النظام بعد، فمن املمكن 
  .تلعب اإلعتبارات السياسية دورا يف منح أو عدم منح بريطانيا هذ اخليار

على  2015على صعيد آخر، تضم بريطانيا أكرب وأهم شركات املقاصة يف أوروبا، وقد حافظت سنة 
، 2011قرار البنك املركزي األورويب سنة ل يهاحتدّ ، وهذا بعد وجود هذه الشركات ضمن أراضيها

ل شركات املقاصة املقيمة خارج منطقة األورو إىل داخل املنطقة ملواصلة مقاصة والذي إقرتح نق
املعامالت باألورو، وقد جلأت اململكة املتحدة إىل حمكمة العدل األوروبية حبجة أن هذا القرار متييزي 
ضد اململكة وهي عضو يف اإلحتاد األورويب، وميكن أن يؤدي القرار إىل هشاشة املقاصة مبختلف 

، ليختلف الوضع يف 2015لعمالت، لتحصل على حكم بإلغاء سياسة البنك املركزي األورويب سنة ا
مرحلة ما بعد اخلروج، فإذا أراد البنك املركزي األورويب إعادة إدراج هذه السياسة ومل تعرتض الدول 

  21.حتاداألعضاء عليها، ال ميكن للمملكة املتحدة الطعن يف هذه السياسة بإعتبارها خارج اإل
أّما فيما يتعلق بالوثائق املتعلقة بتنفيذ معامالت املشتقات، فال يبدو أّن هناك أي تأثريات فورية على 
املدى القصري على حاالت اإلاء املنّمطة، أو حاالت التخلف عن السداد يف ظل التعامل بإتفاقية 

 The International Swaps and Derivatives(ماسرت للمنظمة العاملية للمبادالت واملشتقات 

Association :ISDA( َأَ ، ويتوقف مدى ت َدة يف ـر وثائق املشتقات على شروط التفاوض الثُمَحد
ُمتـَفق عليه ملا بعد ـاإلتفاقيات، إضافة إىل الشروط احملددة لرتتيبات املرحلة اإلنتقالية، واملوقف النهائي ال

املثال، قد يؤدي ختفيض التصنيف الناتج عن التعامل مع  على سبيل، فاخلروج من اإلحتاد األورويب
اململكة املتحدة إىل ظهور بعض أحكام التفاوض مثل أحداث إضافية لإلاء املبكر للعقود، شروط 
التغيري السليب، أو أحداث إضافية للتخلف عن السداد، كما ميكن أن يشمل هذا التأثري أحكام 

 The(نني، وكذا كل تعليمة مرتبطة بالالئحة األساسية لبنية السوق الضرائب، األحكام املتصلة بالقوا

European Market Infrastructure Regulation :EMIR( ولوائح اإلحتاد األورويب ،
حول ُمَتطَلبات  EMIR، لذلك من املَرجح أن تقوم اململكة ِبَسن إجراءات مماثلة لتنظيم 22األخرى

ول على قرار التكافؤ، وتطبيق إلتزاماا ِبِصَفِتها عضوا يف جمموعة العشرين املقاصة وذلك عن طريق احلص
للمقاصة يعين  EMIRللمقاصة اإللزامية، كما أّن توسع نطاق تنفيذ متطلبات  IOSCOبإتباع متطلبات 

 أّن العديد من األطراف الربيطانيني مازالوا يف حاجة إىل اإلمتثال هلذه التعليمات، وذلك عندما يتم
إجراء معامالت مع أطراف ينتمون للمنطقة االقتصادية األوروبية، إضافة إىل ذلك قد تتطلب إتفاقية 
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ISDA اء املبكر للعقود، أحداث التخلف : مراجعتها وإجراء تعديالت عليها من حيثأحداث اإل
ن املرجح أيضا أن ، وم23عن اإللتزام، اإلشارة إىل تعليمات معينة من اإلحتاد األورويب، وأحكام الضريبة

يكون من بني آثار اإلنفصال على املدى البعيد، تـََباُعد القواعد التنظيمية للمشتقات يف اململكة املتحدة 
عن قواعد اإلحتاد األورويب، وهذا من شأنه حتميل األطراف اليت تقوم بعمليات املشتقات عرب احلدود 

كة املتحدة على التأثري على حمتوى تنظيم اخلدمات أعباء اإللتزام املزدوج، إضافة إىل عدم قدرة اململ
  .املالية يف اإلحتاد األورويب

نظرا ألمهية أسواق املشتقات يف اململكة املتحدة، هناك إحتمال قوي أن تـُرَكز احلكومة الربيطانية على 
التداول عرب  ضمان إستمرار احلماية احلالية للمشتقات وترتيبات الضمان، دف عدم التأثري السليب على

، وتشمل ااالت التنظيمية الرئيسية للتفاوض كجزء من نظام ما بعد اإلنفصال من منظور 24احلدود
  25:املشتقات

 .MiFIDضمان إستمرار جوازات  - 

 .ضمان عدم التأثري السليب على الضمانات املالية، ترتيبات التسوية واملقاصة - 

كام اإلعرتاف عرب احلدود يف ظل إطار ضمان عدم التأثري السليب بشأن اإلستفادة من أح - 
EMIR. 

 .ضمان عدم التأثري السليب فيما خيص الوصول إىل بنية السوق املالية - 

ضمان إستمرار االتفاق الذي ّمت التوصل إليه بني البنك املركزي األورويب، وبنك إجنلرتا فيما  - 
َُقيَمة باألورو

  .يتعلق مبقاصة املشتقات امل

اإلنفصال حالة من عدم اليقني حول التنظيمات والتوجيهات املتعلقة مبعامالت  لقد خلق التصويت على
املشتقات املالية، وسيتعني على بريطانيا حتديد آلية العمل باللوائح األوروبية بعد اإلنفصال، كما ينبغي 

  .حتديد إمكانية اإلحتفاظ ذه التوجيهات أو إدخال تعديالت عليها

 :الخاتمة

من خالل ما ّمت عرضه يف احملاور السابقة واليت بيّنت أمهية اإلحتاد األورويب كتكّتل إقتصادي ناجح، وأمهيته 
بالنسبة لربيطانيا وبالعكس أيضا تظهر أمهية بريطانيا لالحتاد األورويب من خالل مكانة إقتصادها، ومركزها 

رويب، تبدو العالقة متشابكة ومتداخلة بينهما، املايل يف لندن، وحجم مسامهتها يف إمجايل اإلقتصاد األو 
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لذا كانت نتيجة التصويت بإنفصال بريطانيا صادمة وغري ُمتَـَوقـَعة، ويتجّلى هذا من خالل اآلثار الفورية 
اليت عرفتها أسواق املال، عالوة على اآلثار البعيدة املدى احملتملة على ِكَلْيِهما يف حال اخلروج التام 

اإلحتاد األورويب نتيجة ارتفاع عدم اليقني االقتصادي والسياسي وهو ما ال خيدم مصلحة  لربيطانيا عن
النشاط االقتصادي عموما، وقد بّينت اآلثار الفورية للخسائر اليت عرفتها األسواق العاملية بعد ظهور 

  .خطورة اإلنفصال الفعلي لربيطانيامدى نتيجة التصويت 

إلقتصاد الربيطاين إلعتماده على القطاع املايل وما يقدمه من خدمات مالية ترجع األضرار اليت قد تلحق با
من بينها معامالت املشتقات، هذه األخرية اليت ستتأثر كثريا بِتَـَغري التنظيمات والقوانني اليت حتكمها، واليت 

 تكون أكثر إستقرارا بناءًا عليها ستعرف إّما مغادرة السوق الربيطاين أو إعادة التمركز يف املناطق اليت
 .وإنفتاحا، وأي تداعيات يف هذا القطاع سيكون هلا آثار معتربة على اإلقتصاد الربيطاين

حتمل معامالت املشتقات يف أصلها خماطر عالية خصوصا بعد إعتبارها من أسباب األزمة املالية األخرية، 
ا سواء من الناحية التنظيمية أو التنفيذية إىل جانب التغريات املذكورة سابقا واليت قد تطرأ على معامال

فإّن ذلك سيزيد من درجة خماطرها يف األسواق املالية، وقد حتمل يف طياا إضطرابات قد تشهدها أسواق 
  . املال الربيطانية واألوروبية

تَـَوّصل إليها يف النقاط التالية
ُ
  :ميكن ذكر أهم النتائج امل

 .اإلحتاد األورويب، وحيمل اإلنفصال التام بينهما أضرار على اجلانبني تعترب اململكة املتحدة ركيزة داخل - 

من دوافع املصوتني على اإلنفصال، هو الشعور بفقدان السيادة يف إختاذ القرارات السياسية  - 
 هل جيب أن يكون للتكتالت حدود؟ وماهي؟: واإلقتصادية، وهذا ما يطرح التساؤل

نفصال، إّال أّن اإلحتاد األورويب مير بفرتة تستدعي الوقوف عنها حّىت وإن مل تكن النتيجة لصاحل اإل - 
مّرت بأزمات إقتصادية بعد اإلنضمام  للبحث يف النتائج اليت حّققها هذا اإلحتاد فالعديد من الدول

دي ُمَتَكتـَلة يؤ ـإليه، وهو ما مّثل عبئا على الدول الرائدة مثل أملانيا وفرنسا، فعدم التكافؤ بني الدول ال
 .إىل التساؤل عن مدى إستمرارية هكذا تكتل

ميثل القطاع املايل ركيزة االقتصاد الربيطاين، هذا األخري وّفر مناخا إستثماريا وإستقرارا ساهم يف جذب  - 
رؤوس األموال وتوظيفها، ومن بينها معامالت املشتقات، هذه األخرية تتميز بإرتفاع خماطرها أصال، وقد 
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تغري القوانني والتنظيمات اليت حتكمها داخل بريطانيا، ويف حال مغادرا هل  تزداد درجتها يف حال
 .سيتحّمل املركز املايل البديل ما تتطّلُبه هذه املعامالت

بإسقاط جتربة اإلحتاد األورويب على التجربة املتأخرة لإلحتاد املغاريب، قد يكون من األوىل عدم مطالبة  - 
 .يف البحث يف قدرة هذه الدول على حتّمل أعباء التكتل االقتصاديهذه الدول بتطوير اإلحتاد، بل 

  .إستبدال فكرة التكتل اإلقتصادي بفكرة التعاون االقتصادي ما جدوى إحتمال - 

 الهوامش والمراجع

                                                 
*
كتبها يف ) Tractatus(ظهرت فكرة توحيد أوروبا ألول مرة يف عصر النهضة األوروبية يف وثيقة محلت اسم تراكتاتوس   

عاما من سقوط القسطنطينية يف أيدي األتراك، وكان ذلك من  11بعد  Podiebradملك بوهيميا بوديرباد  1464عام 
ية، بعدها توالت دعوات املفكرين لتوحيد دول القارة األوربية والذي كانوا يف غالبهم أجل مواجهة اإلمرباطورية العثمان

 Jugement sur la احلكم يف السالم الدائم ، من خالل كتابهJean-Jacques Rousseauاملفكر هم من أبرز ، فرنسيني

Paix Perpétuelle  تاله اميانويل كانت 1782سنة ، Emmanauuel Kant يف رسالة بعنوان من أجل  1795سنة
يف رسالة وجهها  1814عام  Claude Henri de Saint-Simon، مث Pour la paix Perpétuelleالسالم الدائم 

سنة  Victor Hugoاألديب فيكتور هوجو  اقرتاحإىل برملانيي فرنسا وإجنلرتا بعنوان حول إعادة تنظيم اتمع األورويب، مث 
- 1865وبدأ التعاون االقتصادي بني الدول األوروبية يتحّقق يف الفرتة ما بني . اليات املتحدة األوروبيةبإقامة الو  1849
عندما أُْنِشئ ألول مرة بنك مركزي أورويب قام بإطالق عملة أوروبية موحّدة باسم أوروبا، إّال أنّه فشل بعد ذلك  1871

ديد بعد احلرب العاملية األوىل إلقامة تعاون مشرتك بني الدول بسبب ضغوطات بريطانية وأملانية، وعادت الفكرة من ج
إىل إنشاء الواليات املتحدة  1923سنة  Richard Coudenhove-Kalergiاألوروبية، عندما دعا الكونت النمساوي 

لالحتاد األورويب املؤمتر األول  1926األوروبية على غرار الواليات املتحدة األمريكية، ونتيجة لذلك ُعِقد يف فيينا سنة 
الذي وافق على وضع اخلطوط العريضة لتنظيم فدرايل ألوروبا، إّال أّن صعود األحزاب القومية يف بعض الدول األوروبية 

وتـََفاُقم األزمة االقتصادية يف أوروبا قضى على املشروع الفرنسي، ليعود من جديد بعد احلرب العاملية الثانية ) أملانيا وإيطاليا(
1948سنة  La haye، ويف الهاي 1947سنة  Montreuxؤَمتََرْين يف مونرتو مُ  دقبع

إنشاء  1949لتعرف سنة ، 
  .الس األورويب

 مونيه جان وهو مستشاريه أحد اقرتاح على بناء دعا إلنشائها،هو من  Schuman شومان روبرت فرنسا خارجية وزير كان **

Jean Monnet األورويب االندماج لفكرة الروحي األب يعترب الذي الفرنسية، احلكومة يف االقتصادي قسم التخطيط رئيس.  
، )بتصرف( 4-1:، مقال، ص صالواقع والتحديّات: اإلتحاد األوروبي في مطلع األلفية الثالثةأمحد سعيد نوفل،  1

  )pdf.األورويب20%االحتاد/faculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/.../83( 28/08/2016: تاريخ التحميل
، مؤسسة هنداوي 1ط ، )مقدمة قصيرة جّدا(اإلتحاد األوروبي خالد علي، : جون بيندر، وساميون أشروود، ترمجة 2

  .23، ص 2015للتعليم والثقافة، مصر، 
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، مقال، الة العربية للعلوم السياسية، اإلتحاد األوروبي بين القدرات والتحديّات: متحّدون في التنوعأمحد نوفل،  3

  131-130:، ص ص2010، 26العدد 
نضمام بريطانيا إىل السوق األوروبية املشرتكة والتخلي عن حلفائها من بلدان احلقيقية إل دوافعالعن  تهناك تساؤالكانت *

الكومنولث يف الوقت الذي خرجت فيه منتصرة من احلرب العاملية الثانية، بينما كانت الدول األوروبية أعضاء السوق 
اىل أن لدى بريطانيا  أشار ديغولقد ضعف وآثار جسيمة نتيجة احلرب، وليس هلا أي ثقل دويل، و  املشرتكة تعاين من

مؤسسات سياسية دميقراطية وعالقات جتارية دولية، واا كانت قوة دولية كربى، فلماذا تريد االنضمام اىل اموعة 
  .تحدة األمريكية أكثر من مصاحل دول القارة األوروبيةقد كان يعتربها ختدم مصاحل الواليات املف، االقتصادية االوروبية؟

، مقال، لماذا انضمت بريطانيا لإلتحاد األوروبي؟عبد االله جميد، : صدرالم
http://elaph.com/Web/News/2015/11/1059170.htmlتاريخ 28/11/2015: ، تاريخ النشر ،

  21/08/2016: اإلطالع
، مقال، تهدد مستقبل االتحاد األوروبي" طانيا المتجذرةكراهية بري: "نبوءة ديجولأمحد زكي،  4

https://almanassa.com/ar/story/246521/08/2016: ، تاريخ اإلطالع23/06/2016: ، تاريخ النشر  
  ، صحفي ، مقالصفحات من تاريخ عالقة بريطانيا باالتحاد االوروبيزمن البدري،  5

: ، تاريخ النشر/g-19353055http://www.dw.com/ar/االورويب-باالحتاد-بريطانيا-عالقة-تاريخ-من-صفحات
  21/08/2016: ، تاريخ اإلطالع25/06/2016

  150، مرجع سابق، ص اإلتحاد األوروبي بين القدرات والتحديّات: متحّدون في التنوعأمحد سعيد نوفل،  6
، التداعيات والعالقة المستقبلية: خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، ة السياساتلألحباث ودراساملركز العريب  7

-االحتاد-من-بريطانيا-خروج/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/30 العريب اجلديد مقال،
  21/08/2016: ، تاريخ اإلطالع30/06/2016: املستقبلية، تاريخ النشر-والعالقة-التداعيات-األورويب

8
 FT Reporters, What Brexit means for the UK economy, article, Financial Times, sur le 

lien :    

https://www.ft.com/content/1465ef50-da34-11e5-98fd-06d75973fe09, publié 

le :02/03/2016, consulté le :25/08/2016 
9
 Chris Giles, Brexit in seven charts — the economic impact, article, Financial Times, sur le 

lien :  https://www.ft.com/content/0260242c-370b-11e6-9a05-82a9b15a8ee7, publié 

le :27/06/2016, consulté le :25/08/2016 
10

 FT Reporters, What Brexit means for the UK economy, op.cit 
، مقال، مركز الفرات للتنمية والدراسات وربيج بريطانيا من االتحاد على االقتصاد األتأثير خرو حامد اجلبوري،  11

، تاريخ )http://fcdrs.com/includes/download.php?type=article&aid=468( 3، ص االسرتاتيجية
  30/08/2016: التحميل

االستفتاء قرر الشعب الربيطاين ما إذا كان يرغب يف يف هذا : ؟ما هو إستفتاء بريطانيا للخروج من اإلتحاد األوروبي *
أدىل وقد  ).خروج( exitو) بريطانيا( Britain جبمع الكلمتني Brexitاخلروج من االحتاد األورويب، وهو ما يُعَرف إعالمًيا بـ

إليه رئيس الوزراء  بأصوام حول عضوية بالدهم يف االحتاد األورويب يف استفتاٍء دعا 2016 جوان 23الربيطانيون يف 
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جاءت نتائج التصويت ملصلحة خيار  .مليون ناخب 46,501,241شارك يف االستفتاء ، و الربيطاين ديفيد كامريون
حل البقاء يف االحتاد الص) مليون 16,141,241(% 48.1مقابل) مليون 17,410,742( % 51.9اخلروج بنسبة 

  . األورويب
كل ما تريد معرفته عن استفتاء بريطانيا للخروج من االتحاد أمحد اخلطيب، : ماركوس بيكر، وآخرون، ترمجة: المصدر
لألحباث املركز العريب ، و /http://www.sasapost.com/translation/brexit-referendum، مقال، األوروبي

  .مرجع سابق ، مقال،لعالقة المستقبليةالتداعيات وا: خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، ودراسة السياسات
كشبكة أمان ومن أجل دعم حسن سري "حاكم البنك املركزي الربيطاين مارك كارين يف مقابلة تلفزيونية أنه صرّح  **

مليار جنيه إسرتليين من األموال اإلضافية عن طريق عملياته  250األسواق، يبقى بنك إنكلرتا مستعدا ملنح أكثر من 
". رةقادر أيضا على تأمني سيولة كبرية بالعمالت األجنبية يف حال الضرو "وأضاف أن البنك املركزي الربيطاين  ،"الطبيعية
  مقال صحفي، ،سلبيات أم إيجابيات اقتصادية؟... الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي: المصدر

http://www.france24.com/ar/20160624 -اقتصاد-إجيابيات- سلبيات-األورويب-االحتاد-بريطانيا-خروج-
  21/08/2016: ، تاريخ اإلطالع24/06/2016: ، تاريخ النشربريكسيت

جملة اليمامة،  مقال، ،!!صدمة وحيرة ومستقبل غامض :بريطانيا خارج االتحاد األوروبيأمحد مصطفى الغر،  12
http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/1153354تاريخ 30/06/2016: ، تاريخ النشر ،

   21/08/2016: اإلطالع
موقع  ، مقال صحفي،هبوط أسعار النفط مع تصويت البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي 13

sputniknews http://arabic.sputniknews.com/business/20160624/1019318318.html تاريخ ،
  22/08/2016: ، تاريخ اإلطالع24/06/2016: النشر

ذكر يف تنبؤاته هلذا العام لوال خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، حيث إن أداء منطقة يكن الصندوق سيجري تغيريا يُ مل *
بل إن الصندوق كان مستعدا إلجراء . يف الربع األول من العام ورو األفضل من املتوقع يوازن أداء النمو األمريكي املخيباأل

نقطة مئوية، استنادا إىل حتسن األداء يف  0.1، وذلك بنسبة 2017ملكة املتحدة يف عام زيادة طفيفة يف توقعاته لنمو امل
  .بضع أسواق صاعدة كبرية، وخاصة الربازيل وروسيا

-http://blog، مقال، تعطل في المسار: مستجدات آفاق االقتصاد العالميموريس أوبستفلد،  14

montada.imf.org/?p=4412 )مدونة صندوق النقد الدويل(  
  27/08/2016: ، تاريخ اإلطالع19/07/2016: تاريخ النشر

الصندوق يخفض تنبؤاته للنمو العالمي بعد خروج بريطانيا، ويحذر من المخاطر المحيطة  ،صندوق النقد الدويل 15
: على الرابط ،إخباري ، مقالبآفاق االقتصاد

http://www.imf.org/ar/news/articles/2016/07/18/18/11/na07192016-imf-cuts-global-

growth-forecasts-on-brexit-warns-of-risks-to-outlook تاريخ 19/07/2016: ، تاريخ النشر ،
  27/08/2016: اإلطالع
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ألّي مؤسسة مالية ُمَرخَصة يف بريطانيا  )The European financial passport(يسمح جواز العبور املايل األوريب  *
وميكن . ، وذلك دون احلاجة إىل أي ترخيص تنظيمي آخر)البلد املضيف(بتقدمي خدماا يف دولة عضو أخرى ) البلد األم(

و بدون ممارسة حقوق هذا اجلواز سواء إّما على أساس الفرع أو اخلدمة، أي بالوجود الفعلي للمؤسسة املالية يف البد األم أ
ذلك، وعلى الرغم من وجوب إخطار سلطات البلد الضيف بأنشطة املؤسسات املالية، إّال أّن املؤسسة املالية تكون حتت 

ويتم حتديد جمموعة أنشطة اخلدمات املالية اليت تستفيد من هذه احلقوق بناءا على . إشراف السلطة التنظيمية للبلد األم
: اد األورويب، من بينها معيارين أساسيني خاّصني باخلدمات البنكية واإلستثمارية هيعدد من املعايري التوجيهية لالحت

وتنطبق هذه . )MiFID; 2004/39/EC(، واألسواق يف اخلدمات املالية )CRD; 2013/36/EU(متطلبات رأس املال 
 . ألوروبيةاحلقوق عل املؤسسات املالية املوجودة يف الدول اليت تنتمي إىل املنطقة االقتصادية ا

 ,?Jakob Miethe, and  David Pothier, Brexit: What's at Stake for the Financial Sector:المصدر

article, DIW Economic Bulletin, Vol. 6, N° 31/2016, German Institute for Economic 
Research (DIW Berlin), Aout 2016, p 365  

16
 Jakob Miethe, and  David Pothier, Brexit: What's at Stake for the Financial Sector?, 

article, DIW Economic Bulletin, Vol. 6, N° 31/2016, German Institute for Economic 
Research (DIW Berlin), Aout 2016, pp: 364-368 

( available at: http://hdl.handle.net/10419/144931Standard-, téléchargé le 28/08/2016) 
17

 William Wright, The potential impact of Brexit on capital markets in Europe (a 

qualitative survey of market participants), report, New Financial LLP, April 2016, p 3  

 
18

 David Wakeling, Brexit – legal consequences for commercial parties (Derivatives – 

possible implications), article, Allen &Overy LLP, April 2016, p 1 
19

 Brexit update: finance and derivatives markets focus, client alert, Gibson, Dunn 

&Crutcher LLP, 2016, p 4 
20
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